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O B W I E S Z C Z E N I E

 Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) 
oraz art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie reprezentowanej przez Pana 
Romualda Mądrego i Pana Damiana Sawko, z dnia 30.11.2021r., wszczęte zostało 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla przedsięwzięcia: 

budowa obiektu radiokomunikacyjnego l0773_LE202_Reda_001 sieci łączności 
bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w ramach NPW ERTMS. na działce ewidencyjnej nr 435/18, w obrąbie 
geodezyjnym 0001 – Reda, gmina Reda, powiat wejherowski, w województwie 
pomorskim - linia kolejowa 202.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron  
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed 
wydaniem decyzji kończącej postępowanie. 

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, 
z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu 
terminu pod nr tel. 58 30-77-736.
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